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Forslag til forretningsorden for 
afdelingsmødet i Egeløvparken  
Som retningslinjer for afdelingsmøder gælder sammen 

med foreningens vedtægter følgende bestemmelser: 

Afdelingsmødets opgaver 

§ 1  

På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde 

(budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens 

driftsbudget. Afdelingen har valgt, at der også foretages 

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.  

§ 2  

Afdelingen har tidligere besluttet vedligeholdelses- og 

istandsættelsesordning A. 

Afdelingen har tidligere besluttet, at medlemmer af 3B’s 

repræsentantskab vælges af afdelingsbestyrelsen.  

§ 3 

Afdelingsmødet træffer beslutning om fx (listen er ikke 

udtømmende): 

• Arbejder og aktiviteter(fx forbedringer, renoveringer 

     og iværksættelse af forebyggende socialt arbejde) 

• Individuel måling af vand 

• Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) 

• Udvidet råderet for beboerne(udvendige råderets- 

 arbejder og kollektiv råderet) 

• Sammenlægning af afdelinger 

§ 4  

Afdelingsmødet godkender forslag fra afdelingens 

beboere, afdelingsbestyrelsen, 

organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet om 

øvrige aktiviteter og arbejder i afdelingen. 

§ 5  

Afdelingsmødet kan beslutte at uddelegere 

afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence 

på konkrete områder til beboergrupper, opgange, 

udvalg og lignende. 

 

Afdelingsmødets afholdelse 

§ 6  

Adgang til afdelingsmødet har alle lejere og disses 

myndige husstandsmedlemmer. Adgang uden 

stemmeret har også organisationsbestyrelsen og dens 

repræsentanter fra administrationen. Afdelingsmødet 

kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet uden 

stemmeret, ligesom organisationsbestyrelse kan 

beslutte, at andre deltager i mødet med taleret, men 

uden stemmeret. 

§ 7  

Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og 

afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen 

og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden 

overholdes. 

§ 8  

Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Antallet af 

medlemmer til stemmeudvalget fastsættes af 

dirigenten. 

§ 9  

Afdelingsmødet vælger en referent, der skriver et 

referat af de trufne beslutninger og af resultatet af de 

eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af 

dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres 

tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter 

mødet. 3B tilbyder, at det kan ske på www.3b.dk.  

§ 10  

Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er 

ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet 

beslutter at fastsætte en begrænsning. Indlæg til et 

punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter 

debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 

 

Valg og afstemninger 

§ 11  

Afdelingsmødet beslutter afdelingsbestyrelsens 

størrelse (mindst 3 og et ulige antal) og vælger 

medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

Valgbare er lejere i afdelingen og disses myndige 

husstandsmedlemmer. 

§ 12  

Formanden for afdelingsbestyrelsen vælges særskilt på 

afdelingsmødet. 

§ 13  

Afdelingsmødet kan beslutte forslag om, at der 

fremover vælges repræsentantskabsmedlemmer og 

suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om 

afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens 

repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er 

afdelingens lejere og disses myndige 

husstandsmedlemmer valgbare. 

§ 14  

Ved valg og øvrige afstemninger har hvert 

tilstedeværende beboelseslejemål 2 stemmer uanset 

antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 

§ 15  

Bortset fra valg og de spørgsmål, der i vedtægterne er 

fastlagt præcise stemmeandele for, afgør 

afdelingsmødet alle spørgsmål ved almindeligt flertal 

blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke 

stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer. 

§ 16  

Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om 

skriftlig afstemning vedrørende andre spørgsmål 

afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør 

dirigenten afstemningsformen. 

§ 17  

Er der kun foreslået en kandidat til formand på 

afdelingsmødet, betragtes vedkommende som  valgt 

uden afstemning. Er der foreslået 2 kandidater til 

formandsvalget, vælges den, der ved skriftlig 

afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne 

gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige 

mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter 

fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning. Hvis der 

er foreslået flere end 2 kandidater til formandsvalget, 

og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning 

opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så 

foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 

kandidater, der ved første afstemning opnåede flest 

stemmer. 

§ 18  

Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, 

repræsentanter til boligorganisationens 

repræsentantskab og suppleanter gælder, at der 

stemmes på mindst én over halvdelen af det antal, der 

skal vælges – og højst det antal, der skal vælges. I 

modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 

1



 

 

 

 

 

Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken 
 

Hermed indkalder vi til det ordinære regnskabsmøde, der holdes 

 

Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 

 

med følgende dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent – herunder valg af referent og stemmetællere, samt 

godkendelse af forretningsorden(se bagsiden) 
 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra perioden siden 
sidste møde. 

 
3. Afdelingens regnskab for tiden 01.01.2013 – 31.12.2013 

fremlægges til godkendelse 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
 

5. Valg af formand for 2 år. På valg er Kim Kristensen. 
 

6. Valg af 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år: 
På valg er Henrik B. Hansen og Bent D. Ølgaard 

 
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år: 
           På valg er: Birgitte Bjørkmann og Lone Juul 
 
9.  Eventuelt 
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”Egeløvparken” Beretning 

Regnskabsmøde maj 2014 

Efter vedtagelsen af budgettet for 2014, sidste efterår, var der med vedtagelsen lagt op til mange 

spændende opgaver. 

Disse samt mange flere tilkomne, forsøges beskrevet kort i denne beretning. 

Ny varmemester og områdechef: 

Varmemester Steen Østergaard ophørte sin stilling i februar 2014. 

Det betyder at der er ansat en ny varmemester pr. d. 1. maj 2014, Ricky Johansen og alle glæder sig til 

samarbejdet. Mail til ejendomskontoret og Ricky er samtidig  ændret  til egeloevparken@3b.dk 

Der er også blevet udskiftet på områdekontoret med en ny områdechef, som hedder Thomas Blaabjerg 

Lund. 

Helhedsplan for ”Egeløvparken”. 

Afdelingsbestyrelsen og driften er gået i gang med et oplæg til en helhedsplan, som skal medføre nye og 

bedre fremtidige forhold for beboerne her i afdelingen. Her tænkes alt lige fra nye boliger til fælleshus, 

samt renovering af boligerne ude som inde. 

For at finde økonomi til dette projekt, skal det sikres med midler udefra og dette kan kun ske med en plan 

for fremtiden i afdelingen. 

Rottebekæmpelse: 

Vi har været plaget af rotter i boligerne specielt en del af Hækmosen, i skrivende stund er rotterne dog ikke 

længere inde i boligerne, men bliver bekæmpet uden for boligerne og i kloaknettet i afdelingen, dette 

problem har været voldsomt økonomisk krævende for afdelingens budget og vil også være det fremover. 

Nogle beboere har været genhuset i en periode og vi i afdelingsbestyrelsen ser også med stort alvor på 

disse problemer og har en god dialog med Herlev Kommune, som også bidrager til løsning af opgaven, med 

stor tilfreds hos os. 

Vandhaner i haven: 

Endelig er det lykkedes at få genetableret de tidligere nedtagne vandhaner i forbindelse med 

facaderenoveringen, i skrivende stund dog ikke alle, men de er på vej, det har samtidig givet mulighed for 

at alle beboere kan få etableret en vandhane i haven fremover, dog mod selv finansiering, blot henvend dig 

på varmemesterkontoret for at få udleveret en vejledning der skal følges. 

1 års gennemgang af facaderenovering: 

Facaderenoveringen har netop fået foretaget 1 år´s gennemgang, men som de fleste sikkert er bekendt 

med så er der desværre sket det at hovedentreprenøren Jônsson er gået konkurs, det betyder at vi må 

væbne os med tålmodighed omkring det at få rettet fejl og mangler fra gennemgangen, indtil rådgiver og 
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boet efter konkursen er blevet enige omkring økonomien i sagen. Afdelingen har tilbageholdt ifølge 

sædvane et beløb i den sidste rate betaling, som sikkerhed for de opståede fejl og mangler, således at de 

kan blive rettet af andre håndværkere. 

Skure/udestuer, drivhuse: 

Godkendelsen af de til Herlev Kommune fremsendte vejledninger er endnu ikke godkendt, men forventes 

at blive det inden for den næste måned, således at disse kan udleveres fra varmemesterkontoret, snarest 

derefter. 

Nye legeredskaber på legepladserne: 

Vi har fået udskiftet og renoveret en stor del af vores legeredskaber, da disse var både slidte og ulovlige. 

Indbrudsbølge: 

Afdelingen har været plaget af en langrække indbrud og forsøg derpå. 

Det plejer ikke at være noget man skal skrive eller tale så meget om, grundet unødig frygt, men det er klart 

et problem, som vi alle bør deltage i. 

Så lad os hjælpe hinanden med at holde opsyn. Ser vi det mindste, der kan tyde på at vi har ”fremmede” 

gæster i afdelingen, skal vi ikke tøve med at ringe til politiet og har set ”gæsterne” hoppe ind og ud af 

naboens have, skal vi orientere den pågældende nabo om dette. Problematikken indgår også i 

helhedsplanen fremover. 

Digitalisering af borgerne: 

Der har været afholdt et både sjovt og spændende informationsmøde omkring hvordan den enkelte bruger 

på en nem måde får adgang til den digitale verden, som vi alle ”skal” være en del af i 2015. 

Mødedeltagerne blev underhold af inviterede fra DUKA-PC og Fotocentrum i Herlev Bymidte, som er 

producent og leverandør af løsningen. Mødedeltagerne fra 20 husstande fandt det som et godt initiativ og 

blev inspireret til at møde digitaliseringen med en positiv indgang fremover. 

 

Fastelavnsfest og Juletræstænding: 

Der har endnu engang været stor succes med arrangementerne, både til jul og fastelavn. Begge 

arrangementer havde stort fremmøde. Afdelingsbestyrelsen vil samtidig takke alle de frivillige der deltog 

med afvikling af dagene. 

Varmelevering via energiselskabet EON: 

Der har gennem tiderne været forskellige opfattelse raf måden hvorpå EON har virket som 

energileverandør, det har medført en del kritik. Derfor har vi i afdelingsbestyrelsen besluttet at se EON 

nærmere i kortene, ved hjælp fra en uvildig instans, som foretager en beregning og stiller nogle spørgsmål 

til EON, som skal belyse om vi har den rette energileverandør. Det har foreløbig givet os stof til eftertanke 

og derfor vil vi fortsætte med at undersøge alternative muligheder for energi levering til afdelingen i 

fremtiden. 
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Affaldssortering: 

Herlev Kommune har inviteret os med i et projekt kaldet ”MadamSkrald”, hvor vi som deltagere skal 

sortere alt vores husholdningsaffald, til glæde for miljøet, økonomien og ikke mindst os selv og vores 

efterkommere. 

Beboerne har taget projektet til sig, lang tud over hvad vi og Herlev Kommune havde forventet af os, faktisk 

er det resulteret i en 3. plads ud af alle de deltagende afdelinger i Herlev Kommune. 

FLOT RESULTAT!!! 

Lad os endelig fortsætte og vise Herlev Kommune og de øvrige afdelinger at vi kan nappe 1. pladsen inden 

projektet slutter. 

Alle er klar over at der plads til forbedringer fra begge sider i projektet, men det skal nok blive rigtig godt. 

Radon undersøgelse: 

På opfordring fra beboerne har vi iværksat en undersøgelse om der er muligheder for Radon stråler i vores 

boliger. Der er udvalgt nogle forsøgsboliger til undersøgelsen og der afventes svar når 

undersøgelsesperioden er slut. 

Vores hjemmeside: 

Vores fælles hjemmeside www.egeloev.dk, får flere og flere brugere og den bliver også besøgt flittigt af 

både os selv og af andre udefra. 

Fordelene for beboerne er blandt andet nyhedsbrevet, som bliver sendt direkte til din e-mail postkasse og 

der vil altid være en status opdatering på driften i afdelingen, fra varmemesteren, hvis uheld skulle være 

ude eller planlagte driftsstop af vand, varme og lignende. 

Sand/Flis: 

Der har været mulighed for at kunne afhente kvit og frit både sand fra sandkasserne og flis fra P-pladsen C 

til eget forbrug. 

Videoovervågning af Storskrald plads: 

Da vi gentagne gange har konstateret ulovlig fjernelse og hen kastning af affald på vores storskraldstation, 

vil der blive opsat ”videoovervågning” på området. 

Afdelingen har en forpligtelse til at sikre en del af vores hensatte affald ikke bliver fjernet af ”tilfældige” 

forbipasserende, så derfor dette initiativ. 

Carport udlejning: 

Opnoteringslisten for carporte vil inden for den nærmeste fremtid være synlig på vores hjemmeside. 

Dette sker for at alle beboere selv kan holde sig orienteret omkring hvor på listen man befinder sig og hvor 

mange andre der står på samme liste. Der er naturligvis taget højde for persondataloven overholdes. 

Nye adresser: 

Boligforeningen3B er flyttet til Havneholmen 21, 1561 K tlf.nr. 70 20 76 00 åbningstider mandag-torsdag 

9.00-16.00 fredag9.00-14.00 
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Områdekontoret i Herlev er flyttet til Herlev Hovedgade 195, baghuset, tlf.nr. 44 91 53 33 åbningstider 

mandag-torsdag 9.00-14.00 fredag lukket. 

Påskerengøring: 

Vi har sikkert alle haft travlt med at nyde det gode vejr i påsken, men det gav også anledning til at tage 

imod opfordringen til at give ejendomsfunktionærerne en hjælpende hånd med at få ryddet op ude i 

fællesarealerne. Der var inden da omdelt en sort affaldssæk til alle lejemål med henblik på opsamling af 

affald i området ved sin egen bolig. Det blev en succes, som vi sikkert vil afprøve igen på et andet tidspunkt 

i afdelingen. 

Nye initiativer der kræver godkendelse på regnskabsmødet maj 2014: 

Nye køkkener: 

Der kan blive mulighed for individuel udskiftning af de over 40 år gamle køkkener i afdelingen. 

Det vil ske i puljer af f.eks. 20 stk. af gangen, med en individuel husleje forhøjelse for den enkelte lejer, som 

får udskiftet sit køkken, til en max. pris af 60.000 kr. fra udvalgt leverandør og udvalgte modeller. 

Alle boliger der fraflyttes med det oprindelige køkken vil få installeret et nyt køkken med dertil hørende 

huslejeforhøjelse til følge. 

Det skal besluttes om afdelingens beboere vil acceptere låneoptagelse til projekterne. 

TV-pakker: 

Der har været afholdt TV-pakke/signal leverandør møde for beboerne tidligere, med mange deltagere. 

Deltagerne blev informeret om udvikling og udvalg af muligheder både nu og i fremtiden. 

Resultatet af dette møde er blevet til at vi står overfor at skulle tage stilling til om vi vil bibeholde den 

nuværende løsning med den store TV-pakke fra YouSee, som vi kender fra i dag eller om vi vil vælge kun at 

have den lille TV-pakke fra YouSee. 

Forslaget vil blive fremsat og begrundet på regnskabsmødet Maj 2014.  

Carporte/Sortemosevej Viet-Hoa p-plads: 

Der er tidligere udtryk ønske hos beboerne om etablering af carporte på Sortemosevej/Viet-Hoa p-plads. 

Derfor skal beboerne beslutte om man vil acceptere låneoptagelse til opførelse af disse carporte i 

afdelingen. Lånet skal tilbagebetales ved hjælp af lejeindtægter fra carportene. 

 

Campingvogne- trailer parkering: 

Herlev Kommune har netop vedtaget et nyt sæt spilleregler for parkering i Herlev Kommune, som også 

indbefatter parkering af campingvogne og trailere. Det får den konsekvens at alle campingvogne - trailere, 

som er parkeret i afdelingen ikke længere opfylder politivedtægten omkring parkering af disse. 

Den siger at en campingvogn – trailer max. må henstilles i 24 timer på offentligt område, medmindre der er 

skiltet med ”her er det tilladt at parkere campingvogne – trailer”, disse har vi ikke i vores afdeling. Selvom vi 

havde disse skilte, så vil det blot betyde at der er åbnet op for alle andre udefrakommende kan parker hos 
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os lovligt, derfor vil der blive opført p-pladser på de nuværende områder Sortemosevej p-plads D og 

Syvendehusvej p-plads C, leje pladser for beboerne med ”lås”, således at andre ikke kan benytte pladserne. 

Der vil blive opkrævet brugerbetaling til finansiering af ”låse”, på samme måde som carporte. 

Finansieringen af disse skal dog vedtages på regnskabsmødet Maj 2014.  

Husorden: 

Den senest vedtagne husorden er blevet revideret og skal forelægges afdelingsmødet i Maj 2014 og 

godkendes, med de ændringer der er sket i layout og formulering. 

 

Til slut vil vi blot sige tak og det har været en fornøjelse at arbejde for og med beboerne i den forgangne tid. 

Det er vores opfattelse at de fremtidige opgaver kan løses i fælleskab med boligforneingen3B, driften i 3B 

og Herlev Kommune, til stor glæde for alle parter og ikke mindst ”Egeløvparkens” beboere. 

Derfor er vi alle parate til endnu en periode i afdelingsbestyrelsen for at fortsætte det gode arbejde. 

Mange hilsener 

Afdelingsbestyrelsen 

v/formanden  

Kim Kristensen 
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Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013

Regnskabsperiode fra 01-01-2013

Regnskabsperiode til 31-12-2013

Regnskab for afdeling

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Boligorganisationsnr. 410 LBF's afdelingsnr. 11501 Kommunenr. 163

Navn Navn Navn

Boligforeningen 3B 1015, Egeløvparken Herlev Kommune

Adresse Adresse Adresse

Kronprinsessegade 14 Sortemosevej 1A-17F Herlev Bygade 90

1306 København K Syvendehusvej 49A-77F 2730 Herlev

Hækmosen 60A-94D

2730 Herlev

Telefon/Fax Telefon Telefon

70 20 76 00 / 33 18 62 64 44 44 04 08 44 52 70 00

E-postadr.

3B@3B.dk

CVR-nr. 31394414 Matrikel Nr. 2 iæ m.fl. Af Hjortespring m.fl. BBR-ejendomsnr. 54329

Bruttoetage-areal 

i alt m²

Antal lejemål

Boliger fordelt på antal rum

1 rum -                        -                   

2 rum 2.617,11               45                    

3 rum 11.953,50             126                  

4 rum 6.160,00               56                    

5 rum -                        -                   

6 rum -                        -                   

Bofællesskaber -                        -                   

Supplementsrum/Hybler -                        -                   

Boligoplysninger i alt 20.730,61             227                  

Heraf Familieboliger 20.730,61             227                  1 227,0

Heraf Ældreboliger -                        -                   

Heraf Ungdomsboliger -                        -                   1 0,0

Heraf Bofællesskaber -                        -                   1 0,0

Heraf Medejerboliger -                        -                   1 0,0

Heraf Supplementsrum/Hybler -                        -                   1 0,0

Boligoplysninger i alt 20.730,61             227                  227,0

Øvrige lejemål:

Erhvervslejemål 1.135,30               3                      19,0

Institutioner -                        -                   0,0

Plejehjem -                        -                   

Servicearealer -                        -                   

Garager/Carporte/P-pladser/Antennepladser 77                    15,4

Kældre/loftrum -                   0,0

Diverse afdelingslokaler 532,00                  6                      

Øvrige lejemål i alt 1.667,30               86                    34,4

Lejeoplysninger i alt 22.397,91             313                  261,4

Lejemål: á lejemåls-enhed Antal lejemåls-

enheder

1 pr. påbeg. 60 m²

1 pr. påbeg. 60 m²

1/5

1/5
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Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Sammentrængt regnskab for perioden Budget 

01.01.2013 - 31.12.2013  2013

(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.)

Nettokapitaludgifter 4.296 4.519 -223
Betaling på lån til opførelse af ejendommen, fratrukket støtte fra det offentlige.

Offentlige og andre faste udgifter 4.285 4.327 -42

Herunder:

1.962 2.061 -99

632 552 80

Variable udgifter 2.755 2.624 131

Herunder:

1.695 1.787 -92

792 547 245

Henlæggelser 3.685 3.685 0

Ekstraordinære udgifter 2.975 359 2.616

788 0 788

1.567 4 1.563

237 0 237

Udgifter i alt 17.996 15.513 2.482

Boligafgifter og leje 17.743 15.449 2.294

Andre ordinære indtægter 77 64 13

Herunder:

58 0 58

0 44 -44

Ekstraordinære indtægter 9 0 9

Indtægter i alt 17.829 15.513 2.316

Årets underskud 167

Driftssikring og anden løbende driftsstøtte, ydelse vedr. beboerindskudslån.

Herunder:

Renter

Korrektion vedr. tidligere år

Renter

Tilskud fra boligorganisationen

Sammentrængt regnskab

Afvigelse 

2013

Regnskab 

2013

Renholdelse, almindelig vedligeholdelse, planlagt og periodisk vedligeholdelse og 

fornyelser, istandsættelse ved fraflytning, særlige aktiviteter samt diverse udgifter

Ejendomsskatter, vandafgift, renovation, forsikringer, afdelingens energiforbrug, 

administration samt bidrag til Landsbyggefonden.

Ejendomsskatter

Renovation

Renholdelse

Almindelig vedligeholdelse

Afskrivning på forbedringsarbejder

Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, 

istandsættelse ved fraflytning samt tab ved fraflytning.

Ydelser på lån vedrørende forbedringsarbejder, afskrivning på forbedringsarbejder, 

tab ved lejeledighed / fraflytning m.v.

Renter, tilskud fra boligorganisationen, drift af fællesfaciliteter, indeksoverskud.
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Der er konverteret 3 lån hvilket har medført en lavere ydelse.

Der er budgetteret en stigning i ejendomsskatterne, men man har reelt fasthold 2012 udgiften.

Der bliver i 2013 opkrævet for nye renovations ordninger, samtidigt er fællesgebyret steget.

Har i en peiode af året været færre ansatte end forventet dette medfører lavere udgifter til renholdelse.

Almindelig vedligeholdelse på olierede nye facader samt fugearbejde.

Afskrivning på forbedringsarbejder udlignes af den øgede lejeindtægt.

Rente udgiften skyldes forbedringsarbejder og udlignes af den øgede lejeindtægt.

Korrektion vedr. tidligere år er hovedsageligt grundet ekstra regning på vand.

Renteafkastet var ikke budgetteret som indtægt, da man forventede en negativ mellemregning.

Tilskud i forbindelse med overgang til ny driftsstruktur skulle ydes i 2012 og 2013, men hele tilskudet

er udbetalt i 2012.

Sammentrængt Regnskab

Boligforeningen 3B

Afdeling 1015, Egeløvparken

Bemærkninger til sammentrængt regnskab 2013

Andre ordinære indtægter

Nettokapitaludgifter

Offentlige og andre faste udgifter 

Variable udgifter

Ekstraordinære udgifter
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Indkomne forslag 

 

1. Indsendt af: Kenneth Amtoft-Møller, Hækmosen 68 D og Afdelingsbestyrelsen: 

 
      Forslag 1 

      Køkkenudskiftning individuelt. 

Afdelingsmødet Maj 2014 giver hermed accept til låneoptagelse for individuel udskiftning af 

køkkener i boliger som ikke har fået udskiftet boligens oprindelige køkken. Finansieringen 

af det nye køkken afholdes ved en individuel huslejeforhøjelse i det pågældende lejemål. 

Der gennemføres en individuel køkkenudskiftning på maksimalt 30 stk. køkkener over en 1 

årig periode. Der tilbydes køkkener til en max. Pris af 90.000 fra udvalgt leverandør og 

udvalgt model, sagen håndteres af 3B byggeafdeling. Ved alle fraflytninger, og inden 

indflytning, hvor der ikke er foretaget køkkenudskiftning af tilsvarende køkken, vil disse 

blive udskiftet i lighed med den individuelle køkkenudskiftning og deraf følgende individuelle 

huslejeforhøjelse for lejemålet. . Driftsmæssigt bidrager afdelingen med udgifter til 

nødvendig fornyelse af vand, afløbs- og elinstallationer i forbindelse med udskiftning af 

køkkenet. Afdelingsmødet godkender hermed en låneoptagelse på samlet 115.000 kr. pr-. 

lejemål svarende til samlet 2.825.000 kr., idet der samtidig søges trækningsret til den 

individuelle køkkenudskiftning. 

* Håndværkerudgift max. 90.000,- kr. 

* Tilbagebetaling på 20 år, max. Huslejestigning pr. måned 630,- 

* Trækningsret max. 15.000,- pr. bolig 

* Samlet budgetsum på 3.450.000 kr. 

 

 

2. Indsendt af: Marianne Valbjørn og Lars Thorsen, Hækmosen 64, 2730 Herlev: 

 
     Forslag 2 

Forslag til behandling ved afdelingens ordinære regnskabsmøde i Egeløvparken d. 19 maj 

2014 kl. 19.00. 

 

Vi ønsker at fremsende forslag som følger: 

Opsætning af hjertestarter i bebyggelsen her i Egeløvparken. Det vil være et oplagt emne 

at få opsat en sådan, da vi jo er mange beboere i netop denne bebyggelse. Det er 

fremtiden, og bevist at denne kan redde mange tilbage til livet hvis ulykken sker.  

Den kunne sidde et centralt sted, hvor alle beboere kunne have mulighed for at komme til 

den. Et centralt sted, men et aflukket skab feks. Der sker ofte hærværk, men det kunne 

kodes, eller det kunne være nøglen til container der skulle benyttes.  

Vi er bekendt med at man via Trygfonden kan få tilskud eller endda hele beløbet betalt. 
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Derudover tilbyder de gratis undervisning af brug af hjertestarter. 

 

 

3. Indsendt af: Afdelingsbestyrelsen: 

 
     Forslag 3 

           TV-pakker. 
a) Fortsætte med den nuværende Stor TV-pakke fra YouSee til 399,-, som vi kender den i 

dag?  Skriv A 

b) Ændrer den nuværende Stor TV-pakke fra Yousee til Lille TV-pakke 113,-?   Skriv B 

 

4. Indsendt af: Afdelingsbestyrelsen: 

     Forslag 4 

     Etablering af 16 carporte + 4 handicap carporte på  p-plads Sortemosevej/Viet Hoa. 

           Låneoptagelse accepteres af afdelingsmødet Maj 2014.  

     Låneoptagelsen tilbagebetales i lighed med de øvrige carporte i afdelingen. 

     Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen 

 

 

5. Indsendt af: Afdelingsbestyrelsen: 

Forslag 5 

Lovliggørelse af Campingvogn – trailer parkering i afdelingen. 

Låneoptagelse/budgetlagt i 2015 budget accepteres af afdelingsmødet Maj 2014.  

Finansiering af etablering af ”låse” til parkeringsbåse på Syvendehusvej p-plads C og 

Sortemosevej p-plads D 

Låneoptagelsen tilbagebetales på samme måde som sædvane i afdelingen i lighed med 

carporte. 

 

6. Indsendt af: Afdelingsbestyrelsen: 

 

Forslag 6 

Husorden. 

Husorden godkendes med det nye layout og rettelser i formulering på afdelingsmødet Maj 

2014.  
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7. Indsendt af: Afdelingsbestyrelsen: 

 

           Forslag 7 

           Husdyr: 

           Nuværende: 

           Det er tilladt at holde husdyr (hund/kat), men der skal oprettes særskilt kontrakt for et  

           sådant forhold 

           Ændres og præciseres til: 

           Det er tilladt at holde maksimum 2 husdyr (hund/kat), og der skal oprettes særskilt kontrakt                       

     for begge husdyrhold. 
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